
“Azərbaycan İƏT-in fəal üzvüdür. 
İƏT-ə üzv dövlətlərlə münasibətlərimiz 
dostluq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanır. 
Biz, həmçinin beynəlxalq platforma-
larda, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı çər-
çivəsində İƏT-ə üzv dövlətlərlə səmərə-
li əməkdaşlıq edirik.

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı-
nın mart ayında keçirilmiş XIV Zirvə 
Toplantısında İƏT-in Tədqiqat Mərkə-
zinin Nizamnaməsi imzalanmışdır. 
Mən Azərbaycanın mərhum Preziden-
ti Heydər Əliyevin təşəbbüsünün üzv 
dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsinə 
görə təşəkkürümü bildirirəm. Azərbay-
can ölkəmizdə yerləşəcək Mərkəzin 
səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi 
üçün səylərini əsirgəməyəcək. Mən di-
gər üzv dövlətləri bu mühüm təşəbbüsə 
qoşulmağa dəvət edirəm.

Son 18 il ərzində Azərbaycan iqti-
sadiyyatı sürətlə inkişaf etmiş, ümumi 
daxili məhsul üç dəfədən çox artmışdır.

Genişmiqyaslı islahatlar nəticə-
sində Azərbaycanda münbit sərmayə 
iqlimi yaradılmışdır. Dünya Bankının 
“Doing Business” hesabatında Azər-
baycan 190 ölkə arasında 28-ci yerdə 
qərarlaşıb. Azərbaycan iqtisadiyyatına 
280 milyard ABŞ dolları həcmində sər-
mayə yatırılıb ki, bunun da yarısı xarici 
sərmayədir.

Bizim strateji valyuta ehtiyatları-
mız xarici dövlət borcumuzdan 6 dəfə 
çoxdur.

Azərbaycanın xarici borcu ölkənin 
ümumi daxili məhsulunun, sadəcə, 17,3 
faizini təşkil edir. Biz 2030-cu ilin so-
nuna qədər bu rəqəmi 10 faizə endirmə-
yi planlaşdırırıq.

Ötən 18 il ərzində Azərbaycanda 
yoxsulluq səviyyəsi 49 faizdən 6 faizə 
enib. Ölkədə işsizlik təqribən 6 faiz sə-
viyyəsindədir.

Azərbaycanın nailiyyətləri bey-
nəlxalq qurumlar tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir. Davos Dünya İqtisadi 
Forumunun hesabatına əsasən, Azər-
baycan hökumətin uzunmüddətli strate-
giyası üzrə dünyada 10-cu yerdə, ölkə 
rəhbərliyinin islahatlara sadiqliyi sahə-
sində isə 5-ci yerdə qərarlaşıb. Yenə də 
Davos hesabatına əsasən, Azərbaycan 
əhalinin elektrik enerjisinə əlçatanlıq 

əmsalına görə dünyada 2-ci, dəmir yolu 
xidmətlərinin səmərəliliyinə görə 11-ci, 
hava nəqliyyatı xidmətlərinin səmərə-
liliyinə görə 12-ci, dəniz limanları xid-
mətlərinin səmərəliliyinə görə 25-ci və 
yol infrastrukturunun keyfiyyəti baxı-
mından 27-ci yerdədir.

COVID-19-a gəlincə, Azərbaycan 
cari ilin yanvar ayının ortalarından pey-
vəndlənmə kampaniyasına başlamışdır. 
Ölkədə yetkin əhalinin 60 faizdən çoxu-
na iki doza peyvənd vurulmuşdur.

Bu günə qədər ölkədə COVID-dən 
əziyyət çəkmiş insanlara və biznes su-
byektlərinə təqribən 3 milyard ABŞ 
dolları həcmində sosial-iqtisadi dəstək 
paketi təqdim edilmişdir. 2022-ci ildə 
həmin məqsədlərə dövlət büdcəsindən 
1,6 milyard ABŞ dolları həcmində ma-
liyyə dəstəyi paketi ayrılacaqdır.

Azərbaycan pandemiya ilə müba-
rizə sahəsində qlobal səylərin səfərbər 
edilməsi üçün mühüm addımlar atır. 
Biz “peyvənd millətçiliyi”nin qəti şə-
kildə əleyhinə olduğumuzu daim vur-
ğulayırıq.

Bu il Qoşulmama Hərəkatının səd-
ri qismində Azərbaycanın təşəbbüsü 
ilə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası 
və BMT Baş Assambleyasında bütün 
ölkələr üçün peyvəndlərdən istifadə 
məqsədilə bərabər imkanların təmin 
olunmasına dair qətnamələr qəbul edi-
lib.

Bundan əlavə, Azərbaycan ko-
ronavirusla mübarizəni dəstəkləmək 
məqsədilə 80-ə yaxın ölkəyə birbaşa 
və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
xətti ilə maliyyə və humanitar yardımı 
etmişdir.

Hörmətli həmkarlar, 2020-ci ildə 
Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan 
tərəfindən 30 ilə yaxın davam edən iş-
ğalına son qoydu. 44 günlük Vətən mü-
haribəsi Ermənistanın məğlubiyyəti və 
2020-ci il noyabrın 10-da kapitulyasiya 
aktını imzalamasına məcbur edilmə-
si ilə nəticələndi. Azərbaycan özü öz 
ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Azərbay-
can özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
1993-cü ildə qəbul etdiyi, Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və 
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 
dörd qətnamənin icrasını təmin etdi.

İşğal dövründə həmin ərazilərdə 
bütün şəhər və kəndlər, o cümlədən 
mədəni və dini irs abidələri Ermənistan 
tərəfindən yerlə-yeksan edilib. Bütün 
müsəlmanlara qarşı təhqir və nifrət zə-
minində Ermənistan bizim məscidləri 
dağıtmış və təhqir etmiş, o cümlədən 
onlardan donuz və inək tövləsi kimi is-
tifadə etmişdir. İşğal dövründə həmin 
ərazilərdə 67 məsciddən 65-i tamamilə 
dağıdılmış, digər iki məscidə isə cid-
di zərər dəymişdir. Qəbiristanlıqlar da 
vandalizmə məruz qalmışdır.

Ərazilərin azad olunmasından dər-
hal sonra biz genişmiqyaslı yenidənqur-
ma işlərinə başlamışıq ki, artıq onların 
ilkin nəticələri var. Azərbaycan yalnız 

özünün maliyyə resurslarına arxalana-
raq, sıfırdan yeni şəhər və kəndlər salır. 
Bu il bu məqsədlərə dövlət büdcəsin-
dən 1,3 milyard ABŞ dolları ayrılmış-
dır. 2022-ci ildə də bu işlərə ən azı eyni 
həcmdə vəsait ayrılacaqdır.

Mən azad olunmuş Qarabağı və 
Şərqi Zəngəzuru yaşıl enerji zonası 
elan etmişəm. Azad olunmuş ərazilərin 
təsdiqlənmiş potensialı 7200 meqavat 
günəş və 2000 meqavat külək enerjisi 
təşkil edir”.

 (2021-ci il noyabrın 28-də Türk-
mənistanın paytaxtı Aşqabad şəhə-
rində keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatının (İƏT) XV Zirvə Toplantı-
sındakı çıxışından) 

Qəzetin əsası 1931-ci ildə qoyulmuşdur Mart 2022-ci il 
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“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti və Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika KomitəsiTəsisçılər:
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV: 
“Bu gün deyə bilərəm ki, Zəngəzur dəhlizi reallığa çevrilir”
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İlk növbədə, Rusiyaya rəsmi 
səfərə dəvətə görə Sizə təşəkkürü-
mü bildirmək istərdim. Mən yenidən 
Moskvada olmağıma çox şadam. Bi-
zim görüşlərimiz müntəzəm xarak-
ter daşıyır. Təxminən üç ay bundan 
əvvəl də görüşdük və ikitərəfli gün-
dəliyə, regional problemlərə aid mü-
hüm məsələləri müzakirə etdik. Bizim 
görüşlərimizin intensivliyi əlaqələ-
rimizin inkişafının dinamik xarakter 
daşımasına parlaq sübutdur. Rusiya 
ilə Azərbaycanı çoxəsrlik dostluq, 
mehriban qonşuluq telləri bağlayır. 
Vladimir Vladimiroviçin qeyd etdiyi 
kimi, bu əlaqələr bu gün keyfiyyətcə 
yeni səviyyəyə çatıb.

Ölkələrimiz arasında çox geniş 
müqavilə-hüquq bazası vardır, 245 
sənəd imzalanıb. Lakin onların ara-
sında bu gün imzalanmış Bəyannamə 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu Bə-
yannamə bizim münasibətlərimizi 
müttəfiqlik səviyyəsinə çıxarır. Bu, 
həm böyük imtiyaz, həm də böyük 
məsuliyyətdir. Biz bu günə təkidlə, 
uzun müddət əməkdaşlıq potensialını 
artırmaqla, səmimiyyətə, mehriban 
qonşuluğa, praqmatizmə, qarşılıqlı 
maraqların nəzərə alınmasına əsasla-
nan münasibətlər qurmaqla gəlib çat-
mışıq. Müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti 
haqqında Bəyannamə üzərində prak-
tiki iş bir ildən bir qədər artıq bundan 
əvvəl başlanıb. Bu müddətdə ölkələ-
rimizin müvafiq ekspert qrupları 
tərəfindən 43 bənddən ibarət olan və 
praktiki olaraq fəaliyyətimizin bütün 
əsas sahələrini əhatə edən çox geniş 
sənəd razılaşdırılıb. Bəyannamənin 
birinci bəndində deyilir ki, tərəflər öz 
münasibətlərini müstəqilliyə, dövlət 
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, sər-
hədlərin toxunulmazlığına qarşılıqlı 
hörmət və bir-birinin daxili işlərinə 
qarışmamaq əsasında quracaqlar. Bu 
bənd bizim münasibətlərimizin xa-
rakterinə, ona dəlalət edir ki, bu mü-
nasibətlər zamanın sınağından çıxıb 
və artıq dediyim kimi, dostluq hisslə-
rinə, qarşılıqlı maraqlara və gələcəyə 
yönəlməyə əsaslanır. Ona görə ki, 
bu sənəd təkcə çoxillik birgə işə ye-
kun vurmaqla kifayətlənməyib, həm 
də gələcək üçün böyük perspektivlər 
açır. Biz qarşılıqlı siyasi fəaliyyə-
ti artıracaq, əvvəl olduğu kimi, yenə 
bir-birimizi beynəlxalq qurumlarda 
dəstəkləyəcək, qarşılıqlı ticarətin həc-
mini artıracaq və gündəlikdəki bütün 
məsələləri həll edəcəyik.

Bu gün biz 5 saatdan çox Vla-
dimir Vladimiroviçlə birlikdə olduq. 
Vaxt hiss olunmadan keçdi. Beş saat 
intensiv ünsiyyət özlüyündə bizim 
əlaqələrimizin nə qədər sıx və səmimi 
olmasının göstəricisidir. Biz əminik 
ki, ticari-iqtisadi sahədə yeni imkanlar 
açılır. Vladimir Vladimiroviç əmtəə 
dövriyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə 
artmasını qeyd etdi. Əminəm ki, bu 
müsbət meyillər bu il daha da artacaq.

Sizə məlum olduğu kimi, bu il 
ölkələrimiz arasında diplomatik mü-
nasibətlər yaradılmasının 30 illiyidir. 
Aprel ayında bu tarixi qeyd edəcəyik. 
Biz həmin hadisəyə yaxşı bünövrə ilə 
yaxınlaşırıq.

Qarşılıqlı investisiyaların artırıl-
ması işində çox ümidverici imkanlar 
var. Bu gün biz nəqliyyat sahəsində, 
özü də təkcə ikitərəfli formatda de-
yil, regionda yeni vəziyyət, yeni ge-
osiyasi reallıqlar nəzərə alınmaqla 
çoxtərəfli, regional formatda əmək-
daşlığın dərinləşdirilməsi imkanlarını 
da ətraflı müzakirə etdik. Artıq “3+3” 
deyilən əməkdaşlıq platforması möv-
cuddur. Əminəm ki, bu platformanın 
iştirakçıları olan tərəflər ilk addımı 
atandan sonra, o cümlədən bu sahədə 
də əməkdaşlıq edəcəklər. Bu gün re-
gionda kommunikasiyaların açılması 
məsələsi də müzakirə edildi və dü-
şünürəm ki, bu məsələnin çox yaxşı 
perspektivi var. Bizim fəaliyyətimizi, 
humanitar əməkdaşlıq üzrə birgə fəa-
liyyətimizi qiymətləndirdiyinə görə 
Vladimir Vladimiroviçə təşəkkür 
edirəm. Bu sahə həmişə prezidentlə-
rin diqqət mərkəzindədir. Biz demək 
olar ki, bu sahənin inkişafına müvafiq 
impuls veririk və Rusiyada təhsil alan 
azərbaycanlı tələbələrin sayı və təh-
silin rus dilində olduğu məktəblərin 
sayı barədə Vladimir Vladimiroviçin 
gətirdiyi rəqəmlər əlamətdardır, onlar 
özləri çox şeyi deyir. Buna onu əlavə 
etmək istərdim ki, Azərbaycanda ali 
məktəblərin rus bölməsində 15 min-
dən çox tələbə təhsil alır və rus dilində 
təhsilə maraq artır. Ölkəmizdə Mosk-
va Dövlət Universitetinin, Seçenov 
adına Tibb Akademiyasının filialları 
fəaliyyət göstərir və biz əməkdaşlıq 
potensialını artırmaq niyyətindəyik.

Biz bu il Bakı Humanitar Foru-
munun müntəzəm keçirilməsini də 
bərpa etməyi planlaşdırırıq. Rusiya 

və Azərbaycan prezidentlərinin hi-
mayəsi altında keçirilən və keçirilə-
cək Forumda pandemiya səbəbindən 
fasilə yaranmışdı. Bu gün biz işğal-
dan azad edilmiş ərazilərdə aparılan 
işlərdə Rusiya şirkətlərinin iştirakı ilə 
bağlı məsələləri də müzakirə etdik, bu 
işə böyük maraq var. Bu günə qədər 
artıq Rusiya şirkətlərindən 14 sifariş 
alınıb və biz həmin sifarişləri diqqətlə 
nəzərdən keçiririk. Hesab edirəm ki, 
bu sahə bizim əməkdaşlığımızın yeni 
sahəsidir. O, həm praktiki baxımdan 
faydalı olacaq, həm də bizim qarşı-
lıqlı fəaliyyətimizin səviyyəsini artı-
racaq.

Əlbəttə, bu gün biz regionda mü-
naqişədən sonrakı vəziyyəti də ətraflı 
müzakirə etdik. Azərbaycan ilə Er-
mənistan arasında müharibənin başa 
çatmasında və münaqişədən sonrakı 
dövrdə nizamlama səylərində roluna 
görə Rusiyaya və şəxsən Prezident 
Vladimir Vladimiroviç Putinə təşək-
kür edirik. Hesab edirəm ki, belə 
çoxillik, - otuz ilə yaxın, - qarşıdurma, 
Azərbaycanın üzləşdiyi böyük itkilər 
şəraitində bir ildən bir qədər çox vaxt 
keçəndən sonra Azərbaycan və Ermə-
nistan ən azı iki beynəlxalq formatda, 
məhz Rusiya, Azərbaycan və Ermə-
nistanın Baş nazirlərinin müavinləri 
səviyyəsində işçi qrup, habelə Rusiya, 
Türkiyə, İran, Azərbaycan və Ermə-
nistanın daxil olduğu “3+3” platfor-
masında fəaliyyət göstərirsə, bu, artıq 
bizim niyyətlərimizin göstəricisidir. 
Əlbəttə, biz gözləyirik ki, Ermənistan 
tərəfi 9-10 noyabr 2020-ci il tarixli 
Bəyannamənin bütün erməni silahlı 
qüvvələrinin Azərbaycan ərazisin-
dən çıxarılması, habelə Azərbaycanın 
əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası arasında kommunikasiya-
ların açılması barədə bütün bəndləri 
tamamilə yerinə yetirəcək. Bu, ermə-
ni tərəfin hüquqi öhdəliyidir, lakin 

təəssüf ki, bu istiqamətdə iş çox ləng 
gedir. Artıq qeyd etdiyim kimi, Pre-
zident Vladimir Vladimiroviç Putin 
müharibənin başa çatmasında, nizam-
lamanın qaynar fazadan siyasi nizam-
lama fazasına keçməsində mühüm rol 
oynayıb. Bu gün Rusiya Azərbaycan 
ilə Ermənistan arasında münasibətlə-
rin normallaşması üçün yollar axtarı-
şında bizim əsas tərəfdaşımızdır. Bu-
nun üçün imkanlar var. Azərbaycan 
sülh müqaviləsi üzərində işə başla-
mağa hazır olduğunu dəfələrlə bəyan 
edib. Bu müqavilə öz aralarında mü-
nasibətləri tənzimləmək istəyən hər 
hansı ölkələr üçün zəruri olan sərhəd-
lərin dəqiqləşdirilməsi, delimitasiyası 
və digər məsələləri də əhatə edəcək.

Mən əminəm, regionda yeni re-
allıqlar yeni imkanlar yaradacaq. 
Azərbaycan dinc gələcək əzmindədir. 
Bizə müharibə lazım deyil. O, bizə 
heç vaxt lazım olmayıb. Azərbaycan 
ərazilərinin azad edilməsi, ərazi bü-
tövlüyünün hərbi yolla bərpa olunma-
sı məcburi tədbir idi və müharibədən 
sonrakı mərhələdə bu məsələni siyasi 
metodlarla həll etməyə hazır olma-
ğımız bizim niyyətlərimizin daha bir 
təsdiqidir. Mən əminəm ki, Rusiya və 
Azərbaycan birgə səyləri ilə Qafqaz-
da sülhün, Xəzər regionunda və Av-
rasiya məkanında əməkdaşlığın möh-
kəmləndirilməsi işinə bundan sonra 
da sanballı, mən deyərdim, həlledici 
töhfə verəcəklər.

Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, 
dəvətə, qonaqpərvərliyə görə Sizə bir 
daha təşəkkür edirəm. Fürsətdən is-
tifadə edib Rusiyanın dost, müttəfiq 
xalqına yeni uğurlar və yeni nailiy-
yətlər arzu etmək istərdim.

(Fevralın 22-də Moskvada Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin mətbuata bəyanatı)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev: “Rusiya və Azərbaycan 
birgə səyləri ilə Qafqazda sülhün, Xəzər regionunda və Avrasiya məkanında 

əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi işinə bundan sonra da sanballı, mən 
deyərdim, həlledici töhfə verəcəklər”
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Misirin “Asia Əl Yom” agent-
liyinin saytında və “Əl Masriyə” 
portalında Prezident İlham Əli-
yevin və birinci xanım Mehriban 
Əliyevanın Ağdamda Qarabağ 
xanlarının türbələri və yaşayış evi 
- İmarət kompleksində olmaları 
barədə xəbər yayımlanıb.

AZƏRTAC-a istinadla hazırla-
nan xəbərdə qeyd olunub ki, döv-
lətimizin başçısına və xanımına 
kompleksdə görülməsi nəzərdə tu-
tulan tədbirlər barədə məlumat ve-
rilib. Misirli oxucuların diqqətinə 
çatdırılıb ki, XVIII əsrə aid və iki 
binadan ibarət olan bu tarix-me-
marlıq abidəsi xan nəslinin ilk 
mülklərindəndir. Saray Azərbaycan 
ərazisində yayılmış digər xan saray-
larından fərqlənərək dəbdəbəli ya-
şayış evi xüsusiyyəti daşıyıb. Buna 
görə də, Pənahəli xanın imarəti də 
adlandırılıb.

Xəbərdə vurğulanıb ki, işğal 
edilən ərazilərdəki digər tarixi-mə-

dəni, dini abidələr kimi Pənahəli 
xanın imarəti də ermənilər tərəfin-
dən təhqir edilib, vandalizmə məruz 
qalıb, buradan tövlə kimi istifadə 
olunub.

Materialda diqqətə çatdırılıb ki, 
Qarabağ xanları Pənahəli xanın, İb-
rahimxəlil xanın və Mehdiqulu xan 
Cavanşirin, eləcə də onların ailə 
üzvlərinin - Xan qızı, şairə və xey-
riyyəçi Xurşidbanu Natəvanın, şair 
və ictimai xadim Cəfərqulu xan Ca-
vanşirin, xeyriyyəçi, Şuşada Aşağı 
və Yuxarı Gövhərağa məscidlərini 
tikdirmiş Gövhərnisə bəyimin, şa-
irə, “Məclisi-üns”ün iştirakçıların-
dan olmuş Xanbikə xanımın qəbir-
ləri burada yerləşir. Xan sarayının 
yaxınlığında yerləşən və Qarabağ 
xan nəslinin bir çox nümayəndələ-
rinin dəfn edildiyi İmarət qəbiris-
tanlığı da erməni vəhşiliyinə məruz 
qalıb.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-də “Rusiya Dəmir Yolları” 
ASC-nin baş direktorunun birinci 
müavini Sergey Pavlovla görüş ke-
çirilib.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QS-
C-nin sədri Cavid Qurbanov işğal-
dan azad olunan ərazilərdə aparılan 
genişmiqyaslı quruculuq işlərindən 
danışıb, çəkilən yeni dəmir yolu xət-
ləri haqqında ətraflı məlumat verib. 

Cəmiyyət sədri nəqliyyat və logis-
tika sahəsində əməkdaşlıq, xüsusilə 
ölkə ərazisindən keçən nəqliyyat 
dəhlizlərinin fəaliyyətinin genişlən-
dirilməsinə yeni imkanlar açıldığını 
vurğulayıb.

Görüşdə “Şamal-Cənub” Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsin-
də Bakı-Dərbənd dəmir yolu xəttinin 
elektrikləşdirilməsi, Bakı-Yalama 
xəttinin sabit cərəyandan dəyişən 

cərəyana keçirilməsi üzrə işlərin ma-
liyyələşdirilməsi və bu xətdə işlərin 
tamamlanma müddətləri ilə bağlı 
müzakirələr olub.  Bu istiqamətdə 
Rusiya və Azərbaycan tərəflərində 
işlərin sinxronlaşdırılması, habelə iş-
lərin cari gedişi, qəbul edilən texno-
loji həllər barədə qarşılıqlı məlumat-
landırılma qaydalarına baxılıb.

“Rusiya Dəmir Yolları” ASC-nin 
baş direktorunun birinci müavini 

Sergey Pavlov Azərbaycan Dəmir 
Yollarında görülən işləri yüksək qiy-
mətləndirdiyini diqqətə çatdırıb. O, 
yükdaşıma sahəsində əməkdaşlığın 
daha da genişləndiriləcəyini, yeni 
yüklərin cəlb olunması ilə bağlı im-
kanların bundan sonra da artırılaca-
ğını qeyd edib.

Misir KİV-i Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım 
Mehriban Əliyevanın Ağdama səfəri barədə xəbər yayımlayıb

Azərbaycan və Rusiya dəmir yolları arasında bir sıra 
mühüm məsələlər müzakirə olunub
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 “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-də Udmurtiya Respublikası 
rəhbərinin Rusiya Federasiyası Pre-
zidenti yanında Daimi Nümayəndə-
si - Udmurtiya Hökumətinin sədr 
müavini Mixail Xomiçin başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş 
olub.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin sədri Cavid Qurbanov 
ölkəmizin polad magistralında gö-
rülən işlərdən danışıb. O, 44 günlük 
Vətən müharibəsi nəticəsində Prezi-
dent, Müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şü-
caətli Ordumuzun əldə etdiyi Böyük 
Zəfərdən sonra işğaldan azad olunan 
ərazilərdə aparılan irimiqyaslı quru-
culuq-bərpa işləri barədə qonaqlara 
məlumat verib. Bərdə-Ağdam, Hora-
diz-Ağbənd dəmir yolu layihələrinin 
gedişatından söhbət açıb. Sədr son 
illərdə dəmir yolu sahəsində, xüsu-
silə lokomotiv parkının yenilənməsi 
və genişləndirilməsi istiqamətində 
görülən tədbirləri diqqətə çatdırıb.

Udmurtiya Hökumətinin sədr 
müavini Mixail Xomiç respublika-
sının iqtisadi-ticari potensialı, ixrac 
və investisiya  imkanları ilə bağlı 
məlumatları bölüşüb.   Azərbaycanın 
qlobal nəqliyyat və logistika qovşa-
ğında etibarlı körpü rolu oynadığını 
vurğulayan qonaq ölkəmizlə dəmir 
yolu sahəsində mövcud əməkdaşlığı 
genişləndirməyə maraqlı olduqlarını 
qeyd edib.

Sonra nümayəndə heyətinin 
tərkibində təmsil olunan şirkətlərin 
təqdimatı olub. Təqdimatlar dəmir 
yolu avadanlıqlarının, metal kons-

truksiyaların, məmulatların və his-
sələrinin, təhlükəsizlik sistemlərinin 
işlənib hazırlanması və istehsalı, ob-
yekt tanıma sistemləri, dəmir yolu 
keçidləri üçün avtomatika və digər 
sahələri əhatə edib.  Şirkət nümayən-
dələri dispetçerlik, nəqliyyat və real 
vaxt rejimində çalışan yüksək yüklü 
idarəetmə sistemləri sahəsində proq-
ram təminatının hazırlanması, yük 
daşımaları sahəsində avtomatlaşdı-
rılma, informasiya texnologiyaları 
ilə bağlı təkliflərini irəli sürüblər. 
Bildirilib ki, həmin şirkətlər  “Rusi-
ya Dəmir Yolları” ASC, eləcə də bir 
sıra ölkələrin dəmir yolu nəqliyya-
tı   qurumları ilə uğurlu əməkdaşlıq 
əlaqələrinə malikdir. 

Görüşdə “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” QSC-nin beynəlxalq şirkət-
lərlə əməkdaşlığa xüsusi önəm ver-
diyi vurğulanıb.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin beynəlxalq 
əlaqələri genişlənir
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QALİBLƏRƏ MÜKAFATLAR TƏQDİM OLUNDU

Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycan Dəmiryol-
çularının Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Ko-
mitəsində  2021-ci ilin ilin qabaqcıllarını mükafatlandı-
rılması cmünasibətilə  toplantı keçirildi.

Tədbiri giriş sözü ilə açan  MHİRK-in sədri Fəzail 
Bağırov toplantı iştirakçılarını salamladı və işinin öhdə-
sindən bacarıqla gələn peşəkarları əməkdə əldə etdiklə-
ri uğurlar münasibətilə təbrik etdi. Qeyd etdi ki, bu uğur 
sizin zəhmətinizin bəhrəsidir. Bir tərəfdən pandemiya, 
digər tərəfdən torpaqlarımız uğrunda gedən müharibə 
Azərbaycan Dəmir Yollarında iş ahəngini poza bilmədi. 
Əksinə, dəmiryolçular Vətənin qələbəsi üçün daha böyük  
töhfələrə imza atdılar. 

Komitə sədri qeyd etdi ki, Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti,  Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin uzaq-
görən siyasəti, təşəbbüsü və güclü orduya malik olması 
sayəsində torpaqlarımızı geri ala bildik.  Bu, bizim milli 
qürurumuzun təcəssümü idi. Coğrafi mövqe hər ölkənin 
taleyi olsa da, ondan düzgün faydalanmağı yalnız uğurlu 
lideri olan xalqlar bacarır. Vətənin müdafiəsi üçün yaşın-
dan asılı olmayaraq ölkənin mərd övladları ön cəbhəyə 
yollandılar. Onların sırasında mənim və bir çox dəmir-
yolçuların övladları da vardı. Azərbaycan torpaqlarının 
müdafiəsində dayanan mətin əsgərlərimiz qələbə əldə et-
məklə bizə əsl zəfər bayramı  yaşatdılar.   Zəfər savaşında 
qazanılan tarixi qələbənin ildömünü ölkə səviyyəsində 
təntənəli şəkildə qeyd oliundu.

Natiq bildirdi ki,  millətimizin folklor zənginliyini 
təcəssüm etdirən Novruz bayramı illər boyu təqibə mə-
ruz qalıb. Məqsədli şəkildə onun qeyd edilməsinə imkan 
verilməyib. Bununla belə, çətinliklə də olsa, elimizin-o-
bamızın milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlaya bilmi-
şik. Baharın gəlişi ilə bağlı qədim əcdadlarımızın miras 
qoyduğu el şənlikləri  Odlar diyarında yüz illərdən bəri 
xüsusi mərasimlərlə qarşılanıb, təntənə ilə müşayiət olu-
nub. Lakin torpaqlarımız düşmən tapdağı altında qaldığı 
zamanlarda  sanki “Novruz” da  Dağlıq Qarabağda əli 
qandallı bir əsir  idi. Düşmən əsarəti altında olan  torpaq-
larımızda  yazın-baharın gəlişi hiss olunmurdu. Dağların 
ətəyi lalələrdən, novruz gülünün xoş ətrindən əskik idi. 
44 günlük müharibədən sonra “Novruz” da yadellilərdən 
xilas olundu.   

Komitə sədri dəmir yolunda aparılan islahatlardan, 
əldə olunan uğurlardan bəhs etdi. Bildirdi ki, ölkə polad 
magistralında həyata keçirilən irihəcmli işlərin reallaş-
masında “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov başda olmaqla, bu 
sahədə çalışan insanların böyük zəhməti var.

MHİRK-in sədr müavini – təşkilat şöbəsinin müdi-
ri Samir Böyükzadə MHİRK-in qərarı ilə 2021-ci ildə 
əməkdə yüksək nailiyyətlər qazanan dəmiryolçuların ad-
larını toplantı iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. 

Sonra dəmiryolçulara mükafatlar təqdim olundu.  
Qaliblər çıxış edərək, onlara göstərilən qayğı və diqqətə 
görə öz minnətdarlıqlarını çatdırdılar.

Vasif SÜLEYMAN

“Əla yol işçisi – ilin ən 
yaxşı mütəxəssisi” fəxri 

adının qalibləri
1. Məmmədov Rauf Elşən oğlu -  İnsan Resursları 

idarəsinin əmək haqqı şöbəsinin rəisi 
2. Bayramov Bayram Maarif oğlu - Yük daşımaları 

Departamentinin stansiyaların idarəediməsi xidmətinin yük 
qatarlarınin tərtibatı şöbəsinin rəisi                                                    

3. Şirinov Elçin Yaqub oğlu - Yük daşımaları Departa-
mentinin Yük və kommersiya  xidmətinin yük və kommersi-
ya əməliyyatlar şöbəsinin   böyük inspektoru

4. Abasov  Aydın İlyas oğlu - Yük daşımaları Depar-
tamentinin Şimal vaqon istismar deposunun böyük vaqon 
baxıcısı-təmirçisi 

5. Novruzov Fuad Yaqub oğlu - Sərnişin daşımaları 
Departamenti Texniki xidmət mərkəzinin informasiya tex-
nologiyaları üzrə mütəxəssisi                                                                     

6. Bağırov Məzahir Ağa oğlu - İnfrastruktur Departa-
menti Elektrik quraşdirma sahəsinin drezin sürücüsü

7. Məmmədov Mehman Adil oğlu - İnfrastruktur De-
partamenti Motorlu rels nəqliyyatı, Maşın mexanizmlərinin 
təmiri emalatxanasının rəisi   

8. Mirzəyev Sabir Məşi oğlu - İnfrastruktur Departa-
menti Fövqaladə Hallar Qatarı İdarəsinin istismar üzrə rəis 
müavini sahəsinin elektrik mexaniki

9. Həsənaliyev Şahin Şahmar oğlu  - “11 saylı İDYM” 
MMC-in əməyin mühafizəsi və texniki  təhlükəsizlik üzrə 
mühəndisi

10. Nurəddinov Nurlan Tapdıq oğlu - “5 saylı İDYM” 
MMC-in texniki-istehsalat şöbəsinin rəisi

1. İbişov Süleyman Yavər oğlu - Yanacaq və enerji re-
surslarının idarəedilməsi  Departamentinin  SƏTƏM bölmə-
sinin rəisi   

12. Şəmxalova Gülşən Valeh qızı  Həkim-Sanitar Xid-
mətinin 2 saylı  Bakı Dəmir Yolu  poliklinikası MMC-in hə-
kim-terapevti

13. Calalov Şahsuvar Müseyib oğlu - Mühafizə Depar-
tamentinin Biləcəri yüklərin və obyektlərin  mühafizə ko-
mandasının qarovul rəisi

14. Məmmədov Sabit Zabit oğlu  - Texniki Xidmət və 
İstismar Departamenti “Qonaq  evinin” çilingəri 

15. Hüseynov Şaban İslam oğlu  - “ADY Ekspress” 
MMC Şərq vaqon deposunun elektrik sexinin ustası 

16. Namazov Siyavuş İmran oğlu - “Dəmiryolservis” 
MMC 1 saylı İDYM-in sahə rəisi

17. Babatov Sərdar Sağlar oğlu  - Məlumat Hesablama 
Mərkəzi Departamentinin işlər şöbəsinin rəisi                                                                       

“İlin qabaqcıl maşinisti” 
fəxri adının qalibləri

1.	 Nurəddinov	 Qüdrəddin	 Şərafəddin	 oğlu	 -		
Sərnişin	 Daşımaları	 Departamenti	 İstismar	 Xidməti-
nin	maşinisti

2.	 Əliyev	Abbas	Meybulla	oğlu	-	 	Yük	Daşıma-
ları	Departamenti	Biləcəri		 	manevr	lokomotivlərinin	
istismarı			deposunun	maşinisti	

3.	 Mehdiyev	Sabir	Miriş	oğlu	-		Yük	Daşımaları	
Departamenti	 Gəncə	 manevr	 lokomotivlərinin	 istis-
marı			deposunun	maşinisti	

4.	 Fərruxov	Bəxtiyar	Yusif	oğlu	-		Yük	Daşımala-
rı	Departamenti	İmişli	manevr		lokomotivlərinin	istis-
marı		deposunun	maşinisti	

5.	 Həsənov	Mirəziz	Həbibulla	oğlu	-		Yük	Daşı-
maları	Departamenti	Salyan	manevr	lokomotivlərinin	
istismarı	deposunun	maşinisti	

6.	Ağayev	Məmmədağa	 Şəmsəddin	 oğlu	 -	 	 İnf-
rastruktur	Departamenti	 	 Biləcəri	magistral	 lokomo-
tivlərinin	idarə	edilməsi		sahəsinin	maşinisti	

7.	Əliyev	Aqşin	Böyükkişi	oğlu	 -	 	 	 İnfrastruktur	
Departamenti	 	 Salyan	 magistral	 lokomotivlərinin	
idarə	edilməsi		sahəsinin	maşinisti	

8.	Cavadlı	Rəhman	Mehman	oğlu	-		İnfrastruktur	
Departamenti		Gəncə	magistral	lokomotivlərinin	edil-
məsi		sahəsi	nin	maşinisti

9.	Səfərov	Elçin	Tahir	oğlu	 	 -	 	 İnfrastruktur	 De-
partamenti	 	 İmişli	 magistral	 lokomotivlərinin	 idarə	
edilməsi		sahəsinin	maşinisti				
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Dəmiryolçular  bütün xalqımızı
NOVRUZ BAYRAMI münasibətilə 

təbrik edirlər!

XOŞ GƏLİB, BU İLİN YAZI, XOŞ GƏLİB…

Bu gün hər birimiz ömrünün 
neçənci baharına qədəm qoyma-
sından asılı olmayaraq, birlikdə 
müstəqil Azərbaycanımızın, qalib 
Azərbaycanımızın  baharını yaşa-
yırıq. 

Tarixi mənbələrin məlumatına 
görə, Novruz bayramı e.ə. 505-ci 
ildən qeyd olunur. Şimal yarımkürə-
sində yazın başlandığı, gecə-gündüz 
bərabərliyi günündə, martın 20-21-
də keçirilir.

“Novruz” yurdumuza bahar, 
bərəkətli və təravətli günlər gətirir. 
Millətimizin tarixindən, ulu köklə-
rindən gələn bu əziz bayram qəlblə-
rimizə sevinc, ürəklərimizə xoş niy-
yətlər bağışlayır, insanları bir-birinə 
qarşı daha da mehriban edir. Bu bay-
ram cavanı da, qocanı da körpəni də 
eyni cür sevindirir. Bahar bayramı 
müxtəlif düşüncələrə, müxtəlif siya-
si əqidəyə malik insanlar tərəfindən 
eyni cür qarşılanır. «Novruz» yeni 
ilin, yeni arzuların başlanğıcıdır. 
“Novruz”un hər gəlişi xalqı birləşdi-
rir, mətinləşdirir və hər birinizə bir 
daha öz zəngin tariximizi xatırladır. 

Yaşadığımız dövr ərzində çox 
bayramları qeyd etmişik. Lakin 

xalqımıza və milli  mənsubiyyəti-
mizə xas olmayan o bayramlar mü-
vəqqəti və ötəri olub, artıq yaddaş-
larımızdan silinib. Ancaq “Novruz” 
bayramını biz daim qeyd etmişik, 
edirik və edəcəyik. Hətta bu bayra-
mın yasaq olunduğu, ona dini don 
geyindirildiyi illərdə belə xalqımızı 
heç bir qüvvə öz sevinci ilə bölüş-
məyi qadağan edə bilməyib. Uzaq 
əsrlərdən bu günə kimi xalq “Nov-
ruz”u, “Novruz” isə xalqı yaşadıb. 

1991-ci ildə dövlət müstəqilli-
yini yenidən bərpa edən xalqımız 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-
nin qısamüddətli fəaliyyətinin zən-
gin ənənələrindən istifadə edərək 
müstəqil, demokratik Azərbaycan 
dövlətini yaratdı. O da həqiqətdir 
ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq 
onu qazanmaqdan daha çətindir. 
Bir əsrdə ikinci dəfə qazandığımız 
müstəqilliyin qorunub saxlanma-
sı, onun bəşəri dəyərlərlə daha da 
möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
şəriksiz xidmətidir. Onun ikinci dəfə 
siyasi  hakimiyyətə qayıdışı Azər-
baycanı bir ölkə olaraq dünya xə-
ritəsindən silinməsi təhlükəsindən 

qurtardı. Ölkəmiz dünya  arenasında 
öz yerini müəyyən eləməklə bərabər, 
tarixi ənənələrini yaşatmaq imkanı 
da qazandı.

 Hələ keçmiş İttifaq məkanında  
milli bayramlara yasaq qoyulduğu 
vaxtlarda ölkəyə rəhbərlik edən Hey-
dər Əliyev “Novruz bayramı”nın ən 
yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün 
bütün imkanları yaradırdı. Bunlar ta-
rixi əhəmiyyəti olan böyük işlər idi. 
Məhz bunun nəticəsidir ki, 2010-cu 
il fevralın 23-də BMT Baş Məclisi-
nin 64-cü  sessiyasında “Sülh mədə-
niyyəti” adlı 49-cu  bəndə  müvafiq 
olaraq “Beynəlxalq Novruz günü” 
adlı qətnamə layihəsi  yekdilliklə qə-
bul edilmiş, BMT martın 21-ni Bey-
nəlxalq Novruz Günü elan etmişdir.  
BMT-nin ardınca daha bir nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilat  -ATƏT Novruz  
bayramını  öz təqviminə saldı.

“Novruz bayramı” qədim təq-
vimlərdə təzə ilin başlanğıcı kimi 
qeyd olunur. Bunun rəmzi mənası da 
təzəliyə işarədir. Çünki baharın gə-
lişi ilə torpaq oyanır, torpağın oyan-
ması hər şeyə təzəlik gətirir. 

Nə yazıqlar, bayramlar bayramı 
Novruz xalqın qaraguruhçu dini kə-

simi və sovetlər dönəmində mənfur 
bolşeviklər tərəfindən kəskin təhdid 
və təqiblərə məruz qalmışdır. Belə 
ki, Novruzun yaranma tarixinin İs-
lamdan min illər qədimə getməsinə 
baxmayaraq, dini xurafat onu dini 
bayram kimi qələmə verməyə çalı-
şırdı. İslamın qatı düşməni, sionist-
lərin astar üzü olan kommunistlər 
dinçilərin bu mövqeyindən sui-isti-
fadə edərək, ümumiyyətlə, xalqın ən 
qədim və müqəddəs bayramı Novru-
zu qadağan etmişdilər. Bu təpkilərə 
baxmayaraq, xalqımız Novruz bay-
ramını məhdud şəkildə olsa da, hər il 
layiqincə qeyd edib. 

Sovetlərin qılıncının dalı da, qa-
bağı da kəsən bir məqamda - 1968-
ci ildə Azərbaycanın fikir tarixində 
parlayan bir düha - ictimai-siyasi 
xadim, Azərbaycan KP MK-nın ka-
tibi Şıxəli Qurbanovun rəhbərliyi 
ilə Novruz bayramı  Bahar bayramı 
(əslində heç nə dəyişməmişdi) adı 
altında Azərbaycan boyu təntənəli 
şəkildə qeyd olundu. 

Rəsmi Novruz qadağaları ötən 
əsrin 90-cı illərinə qədər sürsə də, 
Sovetlər imperiyasının süqutu ərəfə-
sində - Azərbaycan KP-nin 1988-ci 
il Noyabr Plenumunda bayram üzə-
rindəki qadağan damğası birdəfəlik 
silinib atıldı. Bu xalqımızın böyük 
sevincinə səbəb oldu. O vaxtdan 
başlayaraq xalqımız Novruz bay-
ramını hər il böyük təntənə və ruh 
yüksəkliyi ilə qeyd edir. 

Bir sözlə, Novruz xalqımızın 
tarixinə həkk edilmiş əzəli və əbədi 
xalq bayramıdır. Deməli, xalqımız 
durduqca, bu bayram da onunla bə-
rabər addımlayacaq. Odur ki, bay-
ramınız mübarək, əziz soydaşlarım! 
Ömrünüzün hər fəsli bahar ovqatlı, 
bahar nəfəsli olsun! 

Vasif SÜLEYMAN
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Fevral ayının 21-24-də  Bakı 
şəhərində Dəmiryolçuların Həm-
karlar İttifaqları Beynəlxalq Konfe-
derasiyasının “İslahatlar şəraitində 
həmkarlar  ittifaqlarının  Kollek-
tiv Sazişin bağlanması,  strukturu 
və  maliyyə siyasətinin dəyişməsi” 
mövzusunda  müşavirəsi keçirilib. 

Müşavirənin  işində MDB və 
Baltikyanı ölkələrinin  7 həmkar-
lar ittifaqının  (Azərbaycan, Rusi-
ya Federasiyası, Belarus, Ukrayna, 
Qazaxıstan, Çexiya) 30 nümayən-
dəsi əyani,  6 həmkarlar ittifaqının 
(Özbəkistan, Tacikistan, Moldova, 
Gürcüstan, Qırğızıstan, Litva)  15 

nümayəndəsi onlayn formatda işti-
rak edib.

Tədbirdə Azərbaycan Dəmir-
yolçularının Müstəqil Həmkarlar İt-
tifaqı Respublika Komitəsinin sədri 
Fəzail Bağırov, MHİRK-in aparat iş-
çiləri, Birləşmiş  və Azad həmkarlar 
ittlfaqı komitələrin sədrləri iştirak 
ediblər.

Müşavirədə çıxış edən MHİRK-
in sədri Fəzail Bağırov son  illər 
ərzində “Azərbaycan Dəmir Yolla-
rı” QSC-də aparılan islahatlar, yeni 
layihələrin həyata keçirilməsi is-
tiqamətində görülən işlərdən, eyni 
zamanda  islahatlar şəraitində dəmir-
yolçuların hüquqlarının qorunması 
və sosial-iqtisadi məsələlərin həlli 
üzrə Azərbaycan Dəmiryolçularının 
Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respub-
lika Komitəsinin fəaliyyəti barədə 
məlumat verib.

Gündəlikdə duran bütün məsə-
lələr üzrə təcrübə mübadiləsi aparı-
lıb , həmkarlar ittifaqlarının gələcək 
fəaliyyəti  müzakirə  edilib və bu is-
tiqamətdə müəyyən nəticələr  alınıb.

Tədbirin mədəni proqrammı çər-
çivəsində müşavirə iştirakçıları Bakı 
dəmir yolu vağzalı, Dəmir yolu mu-
zeyi ilə tanış olub, qonaqlar   üçün 
Bakı  şəhərinin tarixi abidə və digər 
mədəniyyat obyektlərinə ekskursiya  
təşkil edilib.

Özbəkistanın “ziyouz.uz” por-
talı öz səhifəsində 2022-ci ilin ölkə-
mizdə “Şuşa İli” elan olunması ilə 
bağlı özbək dilində məqalə yerləşdi-
rib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, ma-
terialda Şuşa şəhərinin tarixi, mədə-
niyyəti haqqında məlumat verilir.

Yazıda deyilir ki, şəhərin təməli 
1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli 
xan tərəfindən qoyulub və ilk vaxt-
larda şəhər Şuşa adı ilə yanaşı xanın 
şərəfinə Pənahabad da adlanıb.

Materialda bu il Şuşa şəhərinin 
270 illiyinin qeyd edilməsi haqqında 
danışılır, orada aparılan tikinti və qu-
ruculuq işlərindən söhbət açılır.

Məqalədə vurğulanır ki, Şuşa 
şəhəri 1992-ci il mayın 7-dən 8-nə 
keçən gecə ermənilər tərəfindən iş-
ğala məruz qalıb, 2020-ci il noyab-
rın 8-də rəşadətli Azərbaycan Ordu-
sunun əsgər və zabitləri tərəfindən 
azad edilib.

Yazıda Şuşa şəhərinin qədim 
abidələri, zəyarətgahları, hər biri-
nin məscidi, bulağı, hamamı olan 
17 məhəlləsi, tanınmış şəxsiyyətləri 
haqqında məlumat verilir. Qeyd edi-
lir ki, Şuşanın işğalına qədər şəhərdə 
170 nadir memarlıq abidəsi, 160 qə-
dim tikili var idi və düşmən bu abi-
dələrin əksəriyyətini dağıdıb.

Dəmiryolçuların Həmkarlar İttifaqları Beynəlxalq 
Konfederasiyasının müşavirəsi Bakıda keçirilib

Özbəkistan portalı Azərbaycanda “Şuşa İli” elan olunması 
ilə bağlı məqalə yayımlayıb
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TORPAQ - UĞRUNDA ÖLƏN VARSA, VƏTƏNDİR 
Torpaqlarımıza düşmən tə-

cavüzü başlayan gündən, hamı 
kimi, dəmiryolçular da haqq 
savaşına qoşuldular. Yüzlərlə 
dəmiryolçu həm Birinci Qara-
bağ müharibəsində, həm də 44 
günlük Zəfər  Savaşında tor-
paqlarımızın düşmən tapdağın-
dan azad olunması üçün igidlik 
göstərdilər. Bu döyüşlər zamanı, 
dəmiryolşular arasında şəhidlik  
zirvəsinə yüksələnlər də oldu. 

Torpaqlarımızın müqəd-
dəsliyi uğrunda Birinci Qara-
bağ müharibəsində canından 
keçənlər arasında Sərnişin daşı-
maları Departamentinin vaqon 
bələdçiləri Camal Hacıağa oğlu 
Əliyev (02.03.1961-09.02.1994) 
və  Arif Əmiraslan oğlu Nəsibov 
(01.06.1967-26.01.1992) da var-
dı. 

Bu günlərdə İstismar xid-
mətinin akt zalında 1-ci qarabağ 
müharibəsində şəhidlik zirvəsinə 
yüksələn işçilərimizin xatirəsinə 

yeni yaradılmış guşənin açılışı 
olub. 

Tədbirdə şəhid Camal Əli-
yevin ailə üzvləri iştirak edirdi 
(şəhid Arif Nəsibovun ailə üzvlə-
rinin Corona-19 virusuna yolux-

ması ilə əlaqədar tədbirdə iştirak 
edə bilmirdilər).

 Tədbir Azərbaycan Himninin 
səsləndirilməsi ilə başladı. Açı-

lış tədbirini aparan xidmət rəisi 
İlham Hüseynovun təklifi ilə şə-
hidlərimizin xatirəsi  bir dəqiqəlik 
sükutla yad edildi. 

Sonra İstismar xidmətinin 
rəisi İlham Hüseynov, Sərnişin 

daşımaları Departamentinin Bir-
ləşmiş Həmkarlar İttifaqı Ko-
mitəsinin sədri Vaqif Bədəlov, 
İstismar xidmətinin Həmkarlar 

İttifaqı Komitəsinin sədri Elxan 
Quliyev, tədbirə dəvət olunmuş 
“ADY” QSC Veteranlar şurasının 
sədri Mehdi Hacıyev və Şuranın 
üzvü Əvəz Əsgərov, İstismar xid-
mətinin İnsan resursları bölməsi-

nin rəisi Mətləb Rəhimli və şəhid 
Camal Əliyevin ailəsi adından ye-
ganə qız övladı Şəfiqə Camal qızı 
Sadıqova  çıxış etdilər. 

  Tədbirin sonunda Həmkarlar 
İttifaqı Komitəsi adından şəhid 
ailələrinə maddi yardımlar təqdim 
olundu və belə görüşlərin vaxtaşı-
rı keçirilməsi qərara alındı.



        Mart 2022- ci il                                                                 Azərbaycan dəmiryolçusu 9

Özbəkistan saytlarında Azərbaycan Prezidentinin 
AZƏRTAC-a müsahibəsi ilə əlaqədar məqalələr dərc edilib

Özbəkistanın “xabar.uz” və 
“ziyouz.uz” portalları öz səhifələ-
rində Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin Gəncə şəhərinə səfəri çər-
çivəsində Azərbaycan Dövlət İnfor-
masiya Agentliyinə - AZƏRTAC-a 
müsahibəsi ilə əlaqədar özbək və 
rus dillərində məqalələr yerləşdirib.

“xabar.uz” portalı yazır ki, 
AZƏRTAC-ın müxbirinin bu gün-
lərdə Rusiyada erməni faşist Qare-
gin Njde haqqında filmin yayımı-
nın dayandırılması ilə bağlı sualına 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
belə cavab verib: “İlk dəfə olaraq, 
bu məsələni siyasi müstəviyə gətirən 
mən olmuşam. Mən əvvəlki illər-
də də dəfələrlə bu erməni faşistləri 
haqqında öz çıxışlarımda məsələ 
qaldırmışdım. Beynəlxalq təşkilatlar 
qarşısında, ölkələr qarşısında məsələ 
qaldırmışdım ki, faşistlərin qəhrə-
manlaşdırılmasına imkan vermək ol-
maz. Cəllad Njde ilə bağlı mən MDB 
Zirvə görüşünün birində öz çıxışım-
da məsələni qaldırdım. Dedim ki, 
Njdeyə Ermənistanın paytaxtında 

- İrəvanda qoyulan abidə faşizmin 
təbliğatıdır. Buna son qoyulmalıdır. 
Bu adam faşist olub. Bu adam cəllad 
olub. Bu adam günahsız azərbaycan-
lıların və ondan sonra İkinci Dünya 
müharibəsi zamanı sovet ordusunun 
əsgərlərini, zabitlərini qətlə yetirib”.

“ziyouz.uz” portalı müsahibəyə 
istinadla yazır ki, Gəncə dəfələrlə 
cinayətkar Ermənistan ordusu tərə-
findən bombalanıb. Şəhərə 13 raket 
atılıb, onlardan 8-i partlayaraq əfsus-
lar olsun ki, insanların həyatına son 
qoyub, beş raket isə partlamayıb.

Prezident deyib: “Təkcə Gəncə 
şəhərində 26 mülki vətəndaş namərd 
atəş nəticəsində həlak oldu, erməni 
faşizminin qurbanı oldu. Gəncə şəhə-
ri həm “Toçka-U”, həm “SCUD” ra-
ketləri ilə atəşə tutulurdu”.



                                                                                                 Azərbaycan dəmiryolçusu                                                            Mart 2022- ci il          10

“Aqroekspress” layihəsi çərçivəsində Azərbaycandan 
Rusiyaya ilk yük qatarı göndərilib

Fevralın 12-də “Aqroeks-
press” layihəsi çərçivəsində ölkə-
mizdə istehsal olunan 1000 tona-
dək xurma 17 vaqondan ibarət 
sürətli qatar vasitəsilə Xaçmaz 
rayonundakı Ləcət stansiyasın-
dan Rusiyanın Moskva vilayəti-
nin Selyatino stansiyasına yola 
salınıb.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri 
xəbər verir ki, ilk yük qatarının 
Rusiyaya göndərilməsi münasi-
bətilə keçirilən təntənəli məra-
simdə iqtisadiyyat nazirinin müa-
vini Sahib Məmmədov, Rusiyanın 
Azərbaycandakı səfiri Mixail Bo-
çarnikov, Azərbaycan-Rusiya İş-
güzar Şurasının İdarə Heyətinin 
sədri Səməd Qurbanov, Dövlət 
Gömrük Komitəsinin sədr müavi-
ni Cavad Qasımov, “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” QSC-nin, “Rusiya 
İxrac Mərkəzi”nin və özəl sekto-
run nümayəndələri iştirak ediblər.

Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri 
Mixail Boçarnikov Azərbaycan 
ilə Rusiya arasında siyasi müna-
sibətlərin yüksək səviyyədə oldu-
ğunu qeyd edib, “Aqroekspress” 
layihəsinin hər iki ölkənin iqtisa-
di-ticari əlaqələrinin genişləndi-
rilməsindəki rolunu və əhəmiyyə-
tini diqqətə çatdırıb.

İqtisadiyyat nazirinin müavini 
Sahib Məmmədov Azərbaycan və 

Rusiyanın dost və strateji tərəfdaş 
olduğunu bildirib, hər iki ölkənin 
bir sıra platformalar çərçivəsində 
fəal əməkdaşlıq etdiyini vurğu-

layıb. Nazir müavini iqtisadiy-
yatın müxtəlif sahələrində Azər-
baycan-Rusiya əməkdaşlığının 
uğurlu inkişafını qeyd edib, iqti-
sadi potensialın reallaşdırılması, 
qarşılıqlı ticarət və investisiya 
əlaqələrinin genişləndirilməsi, 
ticarət dövriyyəsinin strukturu-
nun şaxələndirilməsi istiqamətin-
də görülən işlər barədə məlumat 

verib. Nazir müavini ölkələrimiz 
arasında həyata keçirilən birgə 
fəaliyyətin uğurlu nəticəsi olaraq 
reallaşdırılan “Aqroekspress” la-

yihəsinin qarşılıqlı faydalı əmək-
daşlığın və biznesin inkişafı üçün 
əhəmiyyətindən danışıb, nəqliy-
yat-tranzit potensialının artırılma-
sına töhfə verəcəyini, sahibkarlı-
ğın stimullaşdırılmasına yönəlmiş 
dəstək tədbiri olduğunu diqqətə 
çatdırıb.

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
sədr müavini Cavad Qasımov, 

“Alliance Logistics” MMC-nin 
rəhbəri Natiq Heydərov, Rusiya-
nın Azərbaycandakı ticarət nü-
mayəndəsi Ruslan Mirsayapov, 

“Rusiya İxrac Mərkəzi”nin rəh-
bəri Nuri Quliyev və digərləri 
“Aqroekspress” layihəsinin ef-
fektiv qurulmuş ixrac-idxal logis-
tika sistemi sayəsində çatdırılma 
müddətini və daşınma xərclərini 
azaltmağa yönələn, yüklərin sürət 
qatarları vasitəsilə çatdırılması 
üzrə ixtisaslaşmış xidmət olduğu-
nu qeyd ediblər.



        Mart 2022- ci il                                                                 Azərbaycan dəmiryolçusu 11

Türkiyə Böyük Millət Məclisi Şuşa Bəyannaməsini təsdiqləyib

Kazım Cəlali: Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinin 
sürətləndirilməsi olduqca vacibdir

“Azərbaycan Respublikası 
ilə Türkiyə Respublikası ara-
sında müttəfiqlik münasibətləri 
haqqında” Şuşa Bəyannamə-
si fevralın 3-də Türkiyə Böyük 
Millət Məclisi tərəfindən təs-
diqlənib.

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbi-
ri Türkiyə Böyük Millət Məcli-
sinin iclas salonundan xəbər ve-
rir ki, TBMM-nin sədri Mustafa 
Şentopun imzası ilə Xarici İşlər 
Komissiyasında müzakirəyə 
çıxarılan Şuşa Bəyannaməsi 
adıçəkilən komissiya tərəfindən 
yüksək dəyərləndirilib və zəru-
ri tarixi sənəd kimi parlamentin 
müzakirəsinə təqdim olunub.

Şuşa Bəyannaməsinin təs-
diqi ilə bağlı TBMM-də səsver-
mə Türkiyə vaxtı ilə saat 23:25 
dəqiqədə başa çatıb.

Şərqlə Qərbi nəqliyyat baxı-
mından birləşdirən və İran iqti-
sadiyyatına böyük töhfə verəcək 
Rəşt-Astara dəmir yolunun tikin-
tisinin sürətləndirilməsi olduqca 
vacibdir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu 
sözləri İranın Rusiyadakı səfiri 
Kazım Cəlali İRNA agentliyinə 
verdiyi müsahibədə deyib.

 O bildirib ki, Finlandiya-
ya qədər uzanan “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhli-
zinin əsasını təşkil edən Qəz-
vin-Rəşt-Astara dəmir yolu Avro-
pa ilə Asiyanı birləşdirəcək. 

Yüklərin tranzit daşınmasın-
dan yalnız İran deyil, Rusiya və 
digər region ölkələri də gəlir əldə 
edəcəklər. İran 164 kilometrlik 
Rəşt-Astara dəmir yolunun tikin-
tisini yekunlaşdırmaq üçün ciddi 
səylər göstərməlidir.

Səfir nəzərə çatdırıb ki, Çin-
dən, Hindistandan və digər Cənu-
b-Şərqi Asiya və Körfəz ölkələ-
rindən yüklər İrandan tranzit 
keçərək Rəşt-Astara dəmir yolu 
ilə Avropaya və əks istiqamətə 
daşınacaq.

Qeyd etmək lazımdır ki, 
Rəşt-Astara dəmir yolu Qəz-

vin-Rəşt dəmir yolunun davamı-
dır. Bu yol İran ilə Azərbaycanın 
da dəmir yolları sistemlərini bir-
ləşdirəcək. İranın Bəndər-Abbas 
və Çabahar limanına daxil olan 
yüklər Qəzvin-Rəşt-Astara (İran) 
– Astara (Azərbaycan) dəmir yolu 

ilə Azərbaycan ərazisindən keç-
məklə Rusiya və Avropaya daşı-
nacaq. 

Hazırda Qəzvin-Rəşt yolu 
istismara verilib. Rəşt-Astara 
hissəsində isə işlər davam edir. 
Azərbaycanın Astara şəhəri ilə 

İranın Astara şəhərlərini birləş-
dirən 8,5 kilometrlik dəmir yolu 
da inşa olunub. Rəşt-Astara yolu 
istismara buraxıldıqdan sonra 
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəq-
liyyat Dəhlizinin dəmir yolu seq-
menti işə salınacaq.
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“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar yaradılan 
qərargah fəaliyyətini davam etdirir

Əlcəzair portalı Şuşa Bəyannaməsi haqqında məqalə yayıb
Əlcəzairin “Əl Hərir” porta-

lında Türkiyə və Avrasiya üzrə tə-
dqiqatçı, suriyalı həkim Muxtar Fa-
tih Beydilinin “Şuşa Bəyannaməsi 
Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının 
rəmzidir” sərlövhəli məqaləsi yer-
ləşdirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
məqalədə Şuşa Bəyannaməsi iki 
qardaş ölkənin əlaqələrinin tarixində 
ən qiymətli sənəd kimi qiymətləndi-
rilib. Müəllif qeyd edib ki, siyasi, 
iqtisadi, hərbi, mədəni, humanitar 
və digər sahələrdə əməkdaşlığı gün-
dən-günə inkişaf etdirən Türkiyə 
və Azərbaycan liderləri dünyada ən 
nümunəvi və möhkəm əlaqələr qu-
rublar. Rəsmi Bakı və Ankara BMT-
nin Nizamnaməsinə uyğun şəkildə 
qlobal və regional miqyasda sülhün 

və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə 
töhfələr verir. Bu mühüm sənədin 
Ermənistanın işğalından azad olun-
muş Şuşa şəhərində imzalanması 
həm də türk dünyası üçün böyük 
əhəmiyyət daşıyır.

Məqalədə Azərbaycanın və 
Qafqazın mədəniyyət paytaxtı Şuşa, 
onun bəşər mədəniyyətinə bəxş et-
diyi görkəmli şəxsiyyətlər haqqında 
ətraflı məlumat verilib. M.Beydili 
qeyd edib ki, erməni işğalçıları bu 
şəhərdə İslam irsi nümunələrini, 
məscidləri dağıdıblar. İkinci Qara-
bağ müharibəsi zamanı azadlığına 
qovuşan Şuşa Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da qeyd 
etdiyi kimi, iki qardaş ölkə arasın-
da əlaqələrin gələcək yol xəritəsinə 
çevrilib.

Koronavirus xəstəliyinin dəmiryol nəqliyyatında yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması, profilaktik və təxirəsalınmaz tədbirlərin 
operativliyini təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin və tabeçiliyində olan qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət qə-
rargah yaradılıb.

Bununla yanaşı, Bakı Dəmiryolu Vağzalının qaynar xətti fəaliyyətə başlayıb: 
+994 12 499 61 11

Ankarada yük qatarı ilə minik avtomo-
bilinin toqquşması nəticəsində baş verən 
qəza insan tələfatına səbəb olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkiyə 
paytaxtının Poladlı rayonu ərazisində qatar 
dəmir yolunu keçmək istəyən maşını əzib. 
Nəticədə 300 metrə yaxın sürüklənən minik 
avtomobilindəki üç sərnişindən biri həlak 
olub, digərləri xəsarət alıblar.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
MHİRK-in Rəyasət Heyəti və kollektiv sosial-iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri 

Fətəli Bəyimova, anası
QIZILGÜL XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
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